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Van de bestuurstafel
Droge hete zomer: minder teken, maar meer grasmijten
De natuur ondervindt de gevolgen van de klimaatverandering. We hebben
een zeer droge en hete zomer achter de rug. Veel begroeiing verdorde.
Teken hadden gelukkig ook last van de droogte, waardoor er minder
tekenbeten waren. Teken
en
de
daarmee
samenhangende
ziekte
van Lyme is inmiddels een
bekend gegeven. Minder
bekend zijn grasmijten,
ook wel oogstmijten of
fluweelmijten genaamd.
Het zijn zeer kleine rode
mijten, waarvan de larven
nauwelijks zichtbaar zijn.
Oogstmijt
Die waren dit jaar veel
actiever. Na het werken in de tuin krijgen veel mensen rode, jeukende en
pijnlijke bultjes, waar de larven van de grasmijten zich vastgebeten
hebben. Het doet denken aan muggenbulten, maar dan op plaatsen waar
geen muggen komen, in de liezen, knieholten en plaatsen waar kleding
knelt. Soms zijn hele oppervlakten van de huid bedekt met rode jeukende
bultjes. Ze zijn hinderlijk, maar niet gevaarlijk.
Wateroverlast
Niet alleen de hete droge zomer is een gevolg van de klimaatverandering
maar ook de extreme regenbui, waarmee Ulestraten eerder dit jaar mee
te maken heeft gehad. IVN is betrokken bij het overleg met Waterschap
en Gemeente om de gevolgen daarvan op te vangen. Tot nu toe is het
accent gelegd op snel uitvoerbare noodmaatregelen om de overlast in de
kern van Meerssen te verminderen. Daarvoor komen onder andere
dammen in het stroomgebied van de Watervalderbeek.
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Natuurfilms
Het nieuwe lezingenseizoen op de eerste woensdagavond van de maand
is in september begonnen met een aantal natuurfilms van Frans van Loo.
Het was een druk bezochte avond met enthousiaste reacties. Er is ook
veel gelachen om de verrassende beelden.
Nieuwe leden
De actie ‘Leden werven leden’ (met een extra Haamsjeut) om de dalende
trend in het aantal leden te keren heeft succes. Inmiddels is het aantal
leden gestegen van 98 in 2017 naar 108 op dit moment. Welkom aan de
laatste nieuwe leden: José Manders, Joep Swinkels, Jean Meisen, MarieLouise Satijn, Gerrit Bitter en Maria Vluggen-Schoenmakers.
Mocht u de extra Haamsjeut nog niet aan iemand gegeven hebben, dan
vragen wij zulks alsnog te doen, om op die manier een bijdrage te leveren
aan het draagvlak van IVN in Ulestraten!
Tot slot
Voor u ligt weer een Haamsjeut vol met interessante artikelen. Zo schrijft
Jan van Dingenen over de moesdistel die al vele jaren geleden door Fred
Erkenbosch in Waterval is ontdekt. IVN-ers verrichten ter plaatse al lange
tijd onderhoud om de plant te beschermen. In het stuk van Henk krijgt de
Kwallef van Vliek (een parel van een actieve groep IVN-ers) en de kwallef
van een hoogbejaard echtpaar (beide 85 jaar) aandacht. Het doorlopende
verhaal over het landschap rond Waterval is in de laatste afleveringen
voornamelijk gebaseerd op één bron: het boek van Frank Hovens. Nu we
dichter bij de huidige tijd komen, zijn meer bronnen beschikbaar, die we
kunnen gaan raadplegen, zoals de kennis en het onderzoek van Fred
Erkenbosch en andere personen. Verder passeren er in de diverse
artikelen vele dieren (vogels, een speciale vlinder en zelfs de regenworm)
en is uit de oude Haamsjeuten een verhaal over hoogstambomen
opgediept. Kortom, veel leesplezier toegewenst.
Wim Derks
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De zorg voor jonge vogels
Inleiding
In voorgaande artikelen is ingegaan op de bouw van nesten en de eieren
van vogels. In dit artikel wordt ingegaan op de volgende fase in het leven
van de vogel: de zorg voor de jongen. Voor de ouders een intensieve fase,
voor de jongen zelf een gevaarlijke.
De eerste fase na het uitkomen
Wanneer de eieren zijn uitgebroed, begint een arbeidsintensieve tijd voor
de ouders. Ze zijn sterk ingesteld op het grootbrengen van hun jongen.
Voordat die jongen zo groot zijn dat ze uitvliegen en zichzelf kunnen
behelpen, moeten ze heel wat gevaren trotseren. De hulp van het
ouderpaar is in die tijd heel hard nodig. Nu kan zich de ene vogel meer
broedzorg permitteren dan de andere. Een broedsel jongen in een
boomholte heeft minder dreigingen te doorstaan, dan een broedsel van de
kievit die zijn nest op de grond heeft.
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Om die gevaren te compenseren heeft de natuur gezorgd voor
verschillende soorten jongen. De kievitjongen zijn z.g. nestvlieders die na
een paar uur al rond lopen. Als de kieviten uit het ei komen zijn ze in hun
ontwikkelingsstadium behoorlijk vergevorderd. Hun ogen zijn goed
ontwikkeld: ze zijn ook open. De hersenen zijn verder ontwikkeld en ze
beschikken over een dons-laag die al enige bescherming geeft. Dit in
tegenstelling tot de z.g. nestblijvers. Zij worden blind geboren, ze zijn kaal
en zijn tot weinig in staat. Men noemt hen zelfs wel eens
"voedselverwerkende groeimachines". Zij kunnen zonder de zorg van
ouders zeker niet overleven. Daarom leven ze in de beschermde warmte
van het nest. Het voer moet worden aangedragen en zo nodig
voorbewerkt. Niettemin moet men niet verwachten dat de nestvlieders
geheel op eigen benen kunnen staan. Zij blijven contact met de ouders
houden en zoeken beschutting tegen regen, storm of tegen nachtelijke
koude. De ouders helpen hen bij het voedsel zoeken. Dit vergevorderde
stadium vraagt ook een langere broedtijd dan bij nestblijvers.
De zorg voor warmte en voedsel
In de allereerste plaats moet voorzien worden in de primaire
levensbehoeften warmte en voedsel. De jongen van nestblijvers zijn niet
in staat een constante temperatuur (onafhankelijk van de omgeving) te
behouden.
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Dat kunnen nestvlieders sneller. Die warmteregulatie komt al op gang
voordat ze uit het ei komen. Zij hebben genoeg beschutting tijdens hevige
temperatuurschommelingen.
Nestblijvers zijn voortdurend (althans geruime tijd) aangewezen op de
warmte van het nest en de broedvogel. Wat betreft de voeding moeten we
wel spreken van een bijzonder veelomvattende taak. Er moet nogal wat
aangedragen worden als het om nestblijvers gaat. De jongen moeten
regelmatig kleine hoeveelheden voedsel krijgen. Kool- en pimpelmezen
dragen wel zo'n 1000 keer per dag voedsel aan, dat wil zeggen in elke
minuut een keer. Ga er maar aanstaan! En dan in tijden, dat het soms erg
koud is en de jongen ook nog warm moeten worden gehouden. Meestal
krijgen de jongen hetzelfde voedsel als de ouders. Enkele vogels passen
het menu aan. Zij zorgen voor een rijke samenstelling. In zaden
bijvoorbeeld zitten te weinig eiwitten. Daarom vangen mussen ook
insecten voor hun jongen. Vinken voeren in het begin insecten en pas later
zaden. Zo geven duiven een paar keer op een dag duivenmelk aan hun
jongen. Dit is een witte kaasachtige vloeistof die ze in hun krop
produceren.
Bij nestvlieders ligt dat wat eenvoudiger. Zij kunnen na het uitkomen zelfs
enige tijd (soms tot enkele dagen) zonder voedsel. Zij slaan de dooier uit
het ei in hun maag op. Dat vet wordt weer opgeslagen in de lever en onder
de huid en dat is de voorraad waarop ze kunnen teren. Nestvlieders
groeien minder snel in het stadium na het uitkomen. Ze hebben relatief
minder voedsel nodig dan de "groei-machines". Ze zorgen gedeeltelijk al
zelf voor hun voedsel.
Het schoonhouden van het nest
De ouders moeten het nest vrijhouden van uitwerpselen. Dit ter
voorkoming van ziekten, maar ook omdat de veren nog geen bescherming
aan de jonge vogels geven. Door al die plakkende natte viezigheid zouden
de jongen te veel afkoelen. Het blijkt ook dat er minder zorg aan die
reiniging wordt besteed als de jongen al in de veren zitten. Om het nest
schoon te kunnen houden zitten de uitwerpselen in een geleiachtig zakje.
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De ouders kunnen dat zakje in de snavel wegdragen en ergens anders
deponeren. Niet alle vogels zijn even netjes. Een steenuil bewaart heel
wat rommel in zijn nest, bijvoorbeeld regenwormen die niet worden
opgegeten e.d. Ook de holenduif zit in een kast vol uitwerpselen.
Het belang van een goede verstopplek
Een indirecte vorm van broedzorg is het verborgen houden van nest en
jongen. Elk nest levert weer voedsel aan andere vogels en zoogdieren.
Die zijn gek op eieren en op de jongen. De ekster staat er bekend om. Het
is dus zaak om het nest verborgen te houden. De ouders doen dat door
bijvoorbeeld eierschalen te verwijderen of door voortdurend voedsel aan
te dragen, zodat de jongen niet steeds weer beginnen te bedelen. Bedelen
geeft lawaai.

Verder is bekend, dat vogels de "vijand'' afleiden. Zij wekken de indruk,
dat ze niet kunnen vliegen. De predator wil die prooi wel bemachtigen,
echter in werkelijkheid lukt dat dan niet. Wat wel lukt is dat de predator uit
de buurt van het nest wordt gelokt. Als dat allemaal niet lukt en er toch
gevaar dreigt, dan gaat de broedvogel over tot de aanval. Dat doet hij door
bijvoorbeeld duikvluchten uit te voeren of door de aanval met meerdere
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soortgenoten in te zetten. In dit kader is het volgende van belang. Veel
vogels broeden hun eieren pas uit als het legsel compleet is. Alle vogels
komen dan ook nagenoeg gelijk uit. Dat is bijvoorbeeld het geval bij
mezen. Wanneer er genoeg voedsel is dan is dat geen probleem. Maar
we maken het bij nestcontroles ook mee dat soms een heel broedsel het
niet overleeft. Met name als het voorjaar koud en nat is zijn er weinig
insecten. Maar uilen bijvoorbeeld beginnen al te broeden bij het eerste ei.

De jonge uilskuikens komen dan niet gelijk uit hetgeen leidt tot verschil in
grootte tussen de jongen. De oudste is het sterkste vanwege zijn
"ouderdom". Daardoor bemachtigt die het meeste voedsel. De andere
krijgen dan daarna pas hun voedsel. Is er genoeg voedsel, dan komen de
jongen wel aan hun trekken. Is er te weinig voedsel, dan zullen de jongsten
het niet overleven, maar de oudste(n) wel. Hierdoor blijft de soort
voortbestaan.
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Als de vogel is (uit)gevlogen
Na het uitvliegen kunnen de jongen nog niet zonder zorg. Sommige vogels
(winterkoning, zwaluw) komen nog terug naar het nest om de nacht door
te brengen. De band verslapt echter vrij snel. Zangvogels krijgen nog een
week de aandacht, waarna de ouders aan een tweede broedsel beginnen.
Holenduiven komen zelfs tot drie broedsels per seizoen. De bosuil zorgt
zelfs tot in september voor zijn jongen. Roofvogels doen er ook lang over.
Hun manier van voedsel bemachtigen vraagt meer behendigheid vandaar
de langere oefentijd.
Als we op het bovenstaande terugkijken, dan zien we dat een broedparasiet, zoals de koekoek, heel wat werk bespaart in die periode. Hij legt
zo'n 15 tot 20 eieren in verschillende nesten, o.a. van de heggenmus en
de kleine karekiet. De kleur van de eieren wordt zelfs aangepast. En dan
komt het bekende wrede verhaal van het koekoeksjong, dat de eieren en
jongen uit het nest duwt en zelf in enkele weken van een jong van enkele
grammen uitgroeit tot een vogel, die groter is dan de z.g. waardvogel. In
onze ogen een wreed verhaal, naar dat is de natuur.
Tot slot
We zeiden het in het begin: het opgroeien van jonge vogels zijn drukke en
gevaarlijke tijden. Het is dus belangrijk om vlug op te groeien. Gelukkig
dat de wet hier bescherming biedt. Verstoring van nesten van beschermde
vogels is verboden. Ook het verzamelen van eieren en nesten van
beschermde vogels is verboden. Ieders zorg is dus op zijn plaats om het
vogels niet onnodig nog moeilijker te maken.

Bert Merk, namens Werkgroep Vogels
(Bovenstaand verhaal is gebaseerd op een oorspronkelijk artikel van de
hand van Jos Smeets)
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Boomplantdag, maar dan andersom
Het leven van een bomenliefhebber gaat niet over rozen. ‘Nogal wiedes’,
hoor ik als commentaar. Rozen behoren niet tot de familie van de bomen,
hooguit willen ze er af en toe wel eens aanklampen zoals dat gebeurt bij
boomrozen die tot een respectabele hoogte ‘een boom kunnen opzetten’
maar die voor de rest niets te maken hebben met de bomenfamilie.
Bomen planten, ik was er al in mijn prille jeugd mee bezig. Ik nam jonge
boompjes (een es en een eik) mee uit het bos en plantte die op een halve
meter afstand van een zwarte populier (populus nigra) die toen al een
omtrek van tegen de vier meter had. Dan blijft er als klein boompje niet
veel ruimte voor je over. Vanaf mijn jeugd ben ik me door lezen en
wandelen met (natuur)groepen geleidelijk aan gaan verdiepen in het leven
van de bomen. Echte verdieping kwam er met de deelname aan een
bomenstudiegroep van het Natuur Historisch Genootschap in Maastricht.
Met een klein gezelschap (bomen)fanatiekers, zo doorgaans rond de 7
dames en heren, werden alle mogelijke bomenverzamelingen in binnenen het nabije buitenland bezocht: stadsparken, oude buitens, arboreta,
solitaire exemplaren, kastelen tot en met kerkhoven (Maastricht aan de
Tongerseweg, aangelegd in 1814). Zo geleidelijk aan krijg je dan een goed
beeld van het bomenbestand in Nederland en de bomen die je zelf zou
willen planten. En dat werd dan het vervolgtraject. Omstreeks 1975 ben ik
begonnen met de aanleg van een bomentuin op een oppervlakte van een
kleine 4000 vierkante meter. Eén van de bomen die tijdens al die
rondwandelingen een goede indruk op mij had gemaakt was een
Kaukasische beuk in het stadspark van Maastricht: Pterocarya fraxinifolia
zoals de deftige naam van die boom luidt. Het prachtexemplaar vlakbij het
Maashotel (nu Stay Okay), bestond uit een stuk of vier, vijf stammen, kort
bij elkaar, die met tomeloos geweld de hoogte inschoten. Zo’n boom werd
besteld en geplant in het grensgebied tussen de bomentuin-in-aanleg en
het aansluitende bos ‘de Breuk’. Met het idee: als die boom al te onstuimig
groeit dan kan hij nog altijd zijn energie kwijt richting bos.
Ik heb die Pterocarya omstreeks 1990 geplant. Helemaal overeenkomstig
mijn verwachting begint het boompje met een onstuimige groei. Na enkele
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jaren komen nabij de stam scheuten die vanuit wortelopslag alle kanten
omhoog schieten. In mijn dagdromen zie ik die jonge scheuten al
uitgroeien tot nieuwe bomen waarvoor ik altijd wel een plek weet te vinden.
Denk ik!
Zo kan de Kaukasische beuk een aantal jaren ongestoord doorgroeien.
De boom ontplooit een explosief takkengestel en groeit alle kanten uit. De
hem toebedeelde ruimte van 15 meter in doorsnee is gauw gevuld.
Gelijktijdig met de takkenkroon ontwikkelt de boom, onzichtbaar in de
grond, een onstuitbaar netwerk van wortels in álle richtingen. Vanuit die
meterslange wortels schieten om de een à anderhalve meter nieuwe
boompjes omhoog, een enkele keer als solitair exemplaar maar meestal
in een bos van meerdere scheuten.
Aanvankelijk heb ik met liefde
en geduld de tijd genomen om
die opslag te verwijderen. Maar
dat was vechten tegen de
bekende bierkaai! De laatste
jaren was ik uren bezig om de
wortelopslag in toom te houden.
Na zoveel machtsvertoon bij de
groeiprocessen is er dan maar
een besluit: de boom kappen.
Dat karwei heb ik mét hulp
afgelopen winter uitgevoerd.
Zekerheidshalve heb ik de
stronk nog behandeld met een
middel om nieuwe scheutvorming te voorkomen.
Met een hoopvol gemoed heb
ik het voorjaar afgewacht.
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Voorjaar 2018, zo omstreeks april. Met tevredenheid kijk ik naar de plaats
waar de Kaukasus beuk heeft gestaan: een mooie open ruimte met
mogelijkheden voor nieuwe, gevarieerde maar wel controleerbare
aanplant. Deze keer laat ik me niet foppen. De omstandigheden zijn
gunstig want begin mei start een mooi-weer-periode die ons nog lang zal
heugen als de warme en erg droge zomer van 2018. De aan de grond
afgezaagde beuk heeft ondertussen ook groeimogelijkheden bespeurd.
Eerst schieten jonge scheuten massaal vanuit de afgezaagde stam of
directe nabijheid omhoog, daarna volgt een groei-explosie van scheuten
over de volle lengte van het wortelgestel; één wortel heeft een lengte van
meer dan 10 meter. De groeikracht is formidabel. Binnen een maand
ontplooit zich in de open ruimte een web van jonge ‘Kaukasi’. Ver voor
het eind van de maand juni is het mij duidelijk: hier moet weer actie
ondernomen worden! Maar hoe? De grond binnen een cirkel van ruim tien
meter rond de beuk is ‘vergeven’ van wortels die naast en over elkaar
heen krioelend door elkaar heen groeien.
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Ik zoek een methode om de wirwar aan wortels aan te pakken. Een grote
pikhouweel gebruik ik als hefboom om de wortels tot boven de grond
omhoog te krikken. Iedere keer hetzelfde beeld: een ontiegelijk aantal
wortels waarvan de groeirichting nauwelijks te bepalen is. De groeislierten
onder de grond zijn taai als staaldraad. Met de pikhouweel probeer ik een
hoofdwortel vanaf het uiteinde tot boven de grond te trekken. Eenmaal
‘beet’ trek ik die wortel vanaf de punt uit de grond omhoog. Maar gedurig
duiken van links of rechts weer andere wortels op waardoor die
hoofdwortel vastgesnoerd in de grond zit. Dan maar weer eerst dié
zijwortels verwijderen. In dat nieuwe traject duikt even later weer een
andere kruisende wortel op. Na 3 dagen ‘hèlle` (grote inspanning leveren)
ben ik nog nauwelijks opgeschoten. Het is duidelijk: er moet méér
mankracht ingezet worden.
Met een kennis, niet gespeend van
spierkracht, is daarna de slag geleverd: tot en met de onderste wortel
boven. We hebben het geweten. Dikke en dunne wortels worden met
vereende mankracht en alle beschikbare hulpmiddelen (schop,
pikhouweel, boshak, gewone en motorzaag) uit de grond gewrikt en dan
gestapeld als houtwal (1 ½ bij ruim een meter hoog; zie foto).
Enkele dagen na dit karwei stel ik vast: het werk is voltooid maaaar ….:
een schone-grond-verklaring zit er nog niet in. Want, na enkele dagen
schieten op verschillende plekken binnen de ‘Kaukasus-cirkel’ weer
scheuten omhoog. Gelaten kijk ik voor mij uit. Wat nu weer? Mijn besluit
staat vast. De gebruikte materialen blijven voorlopig opgehokt. Ik ga eerst
naar de Boerenbond met de vraag: verwijderen ja? Daarna gaarne de
handreiking: hoe?
Om dit verhaal toch een happy end te geven kan ik melden dat ik in de
afgelopen jaren één Kaukasus-scheut heb laten doorgroeien tot boompje
(met een stam van rond 15 cm. is ie al aardig onderweg). De marsroute
van deze ‘scheuteling’ is nu al bekend: belangstellenden voor het boompje
kunnen zich melden voor 1 december 2018. De jonge Kaukasiaan kan om
niet (voor niks) afgehaald worden. Daarna is het voor de jongeling bij mij
einde oefening.
paulnotten@hetnet.nl.
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Privacy Statement IVN Ulestraten

Opslag en verwerking van gegevens
Wanneer je informatie aanvraagt, lid of donateur wordt van IVN Ulestraten,
deelneemt aan activiteiten en cursussen, worden jouw persoonsgegevens
vastgelegd. IVN Ulestraten gebruikt jouw gegevens voor de uitvoering van
je aanvraag en om leden en donateurs te informeren over projecten,
producten en het werk van IVN Ulestraten. Wij delen jouw gegevens niet
met derden.
Doeleinden van de verwerking en opslag
Er zijn verschillende doeleinden waarvoor IVN Ulestraten jouw gegevens
verzamelt en verwerkt. In het kader van haar dienstverlening verzamelt en
verwerkt IVN Ulestraten gegevens van jou:
•
Wanneer je een lidmaatschap afsluit bij IVN Ulestraten, om je te
kunnen informeren over lidmaatschaps-aangelegenheden.
•
Wanneer je deelneemt aan een cursus van IVN Ulestraten.
•
Voor interne analyses voor procesverbetering, de ontwikkeling van
producten en/of diensten.
•
Om leden/bezoekers van haar (nieuwe) producten en diensten op
de hoogte te houden, rechtstreeks maar ook bijvoorbeeld door
campagnes via sociale media.
Soort gegevens
In het kader van haar dienstverlening verwerkt IVN Ulestraten gegevens
van leden, abonnees, deelnemers aan activiteiten / cursussen,
evenementen en acties. IVN Ulestraten verwerkt je naam, adres,
geboortedatum (ten behoeve van de levering) en je email-adres (ten
behoeve van verzending van de digitale Nieuwsbrief, Nieuwsflitsen,
uitnodigingen voor vergaderingen en activiteiten)

16

Gegevens wijzigen
Je kunt op elk moment inzage vragen in de gegevens die wij over je
verzamelen of deze laten corrigeren of verwijderen. Een verzoek kun je
schriftelijk indienen of per e-mail, voorzien van je naam en adres. Je email kun je richten aan ons secretariaat: ivn.ulestraten@gmail.com
Abonneren en afmelden e-mailnieuwsbrieven
Als je hebt aangegeven dat je de Nieuwsbrieven en/of onze Nieuwsflits
per email wil ontvangen is het achterlaten van een geldig e-mailadres
verplicht. Wil je geen digitale nieuwsbrieven/nieuwsflitsen meer
ontvangen? Stuur een bericht van afmelding aan het secretariaat
(ivn.ulestraten@gmail.com) en je ontvangt geen email meer.
Wijzigen van privacy statement
De tekst van dit privacy statement kan, zonder voorafgaande
aankondiging, door IVN Ulestraten te allen tijde worden gewijzigd.
Wijzigingen treden in werking vanaf het moment dat ze op onze website
www.ivn.nl/afdeling/ulestraten zijn gepubliceerd.
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Uit de oude Doos (Aflevering 2)
Uit de oude doos van Jean Slijpen komen alle oude Haamsjeuten
tevoorschijn. Af en toe pikken we daar een artikel uit en geven zo nodig
commentaar. De vorige keer was dat een artikel over de steenmarter van
“Een IVN-er”, een artikel dat overigens geschreven bleek te zijn door Fred
Erkenbosch. Waarvan acte!
Deze keer een artikel uit Voorjaarnummer van 1985 (Vijfde jaargang nr. 1)
over Hoogstamboomgaarden, geschreven door Jean Slijpen. Hij schrijft er
zelf een commentaar bij. André heeft er nog een foto aan toegevoegd van
de boomgaard, zoals die er nu bij ligt aan de Kleinberghemmerweg. Toch
leuk om iets meer van de ontstaansgeschiedenis af te weten. Hopelijk
komen uit de oude doos nog meer verhalen, die ons iets vertellen over
ons eigen dorp.
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Oude Doos
De redactie van D’n Haamsjeut heeft mij (ondergetekende) gevraagd om
een (kort) commentaar te geven op het in 1985 gepubliceerde artikel
“Hoogstamboomgaarden” van mijn hand.
Inmiddels is het 33 jaar geleden dat ik deze “alarmkreet” schreef.
Terugblikkend, een periode waarin het een en ander is gebeurd. De
specifiek voor het behouden van de Limburgse hoogstamboomgaard en
bijbehorende kleine landschapselementen als heggen, houtwallen poelen
etc., opgerichte stichting Instandhouding Kleine Landschapselementen
(IKL), timmert sinds begin negentiger jaren stevig aan de weg. Het behoud
van de oude hoogstamboomgaard, middels voorlichting, adoptie,
onderhoud, cursussen, etc., waren en zijn nog steeds de speerpunten van
de IKL - organisatie, die met medewerking van eigenaren maar vooral van
vrijwilligers, waaronder ook IVN-ers, nog steeds actief is.
Het in 1998 opgerichte Pomologisch Genootschap Limburg en de diverse
Snoeibrigades, die allen hetzelfde doel nastreven, hebben samen met en
gefaciliteerd door IKL menige boomgaard onder handen genomen. Ook
de overheid realiseerde zich begin jaren negentig dat het landschappelijk
en ecologisch belang van zo’n hoogstamboomgaard groot is.
Tegenovergesteld aan de rooipremies van de zestiger en zeventiger jaren
stelt men nu subsidies in het vooruitzicht voor nieuwe aanplant en
onderhoud van de Limburgse hoogstam boomgaard en de daarmee
samenhangende kleine landschapselementen. IKL heeft inmiddels zo’n
50.000 nieuwe bomen aangeplant, 30.000 bomen gesnoeid en zo’n 250
km haag aangeplant. Later zijn ook diverse particuliere bedrijven met de
aanplant van nieuwe boomgaarden onder de toenmalige subsidieregeling
begonnen.
Het is overigens zo dat als je de jong aangeplante fruitbomen, zeker de
eerste vijf tot 10 jaar niet onderhoudt (plant- en vormsnoei), de
overlevingskans minimaal is; je hoeft ze niet eens te rooien, ze vallen
uiteindelijk vanzelf aan ziekten en plagen ten prooi.
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Gelukkig is de subsidieregeling in 2016 bijgesteld en nog meer gericht op
onderhouden en in stand houden van de oude en nieuw aangeplante
boomgaarden.

Oude fruitboomgaarden zijn cultuurhistorisch erfgoed; relicten in het
landschap
met
een
belangrijke
verbindende
functie!
Hoogstamboomgaarden als de huisweide, zijn belangrijke elementen in
de bescherming van ons natuurlijk kapitaal en herbergen een enorm hoge
biodiversiteit (= de mate van verscheidenheid aan levensvormen en
ecosystemen) in de directe nabijheid van onze woonkernen. Inmiddels
weet men, door studie en toegenomen kennis, ook dat zo’n
hoogstamboomgaard in de nabijheid van onze woonomgeving, als een
groene oase, een belangrijke en positieve bijdrage levert aan het leef- en
woonklimaat en het psychisch welzijn van de mens in z’n stressvolle
bestaan.
Als leefgebied van legio dieren waaronder zelfs de zwaar bedreigde
Eikelmuis (het Fruitdiefje), is de hoogstamboomgaard een natuurbiotoop
met hoge ecologische waarde! Onlangs maakte iemand, in de context
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“biodiversiteit” de volgende vergelijking: “In een maïsveld komen slechts
twee soorten insecten voor in een hoogstamboomgaard tot wel honderden
soorten”
En dan hebben we het nog niet gehad over het vele lekkere fruit dat zo’n
boomgaard voortbrengt, dat verwerkt tot allerhande lekkernijen, wie kent
bijvoorbeeld niet de ouderwetse Proemevlaai, de overheerlijke confituur,
stroop, compote, appelsap, of gedroogd fruit (Öaf), met recht “eerlijk en
duurzaam eten uit eigen streek” genoemd mag worden. Maar goed dat
destijds acties tot behoud in gang zijn gezet!

Boomgaard aan de Kleinberghemmerweg te Ulestraten

En wat de boomgaard in het artikel uit 1985 betreft, die bestaat nog
steeds en verblijdt ons, naast het reduceren van fijnstof, om nog maar ’n
zijstraat te noemen, ieder voorjaar weer met z’n fraaie bloesems.
Jean Slijpen

23

Landschap rond Waterval (Deel14)
Van 1500 tot 1700
Inleiding
Het vorige deel over het landschap rond Waterval had betrekking op de
periode 1250-1500, de late middeleeuwen. Er kan vanuit gegaan worden
dat in die periode de permanente bewoning van Waterval is begonnen.
We richten ons nu op de periode 1500-1700 en maken daarbij gebruik van
hoofdstuk 6 (Koning en Kerk onder vuur, 1500-1700) van het boek van
Frank Hovens. Dit tijdperk staat bekend als een woelig tijdperk, waarin het
voor de bewoners van Ulestraten moeilijk was om te (over)leven. Wij
zetten de belangrijkste gebeurtenissen op een rijtje. Dan gaan we in op de
bewoningsgeschiedenis van Waterval, waarbij de aantallen woningen
worden vermeld. Tenslotte besteden we aandacht aan de bijzondere
gebeurtenissen rondom het eigendom van de Wijngaardsberghof in deze
periode.
Oorlogshandelingen tussen 1500 en 1700
Aan het begin van deze periode behoorde dit gebied tot het Spaanse rijk
en blijft het relatief rustig tot het uitbreken van de 80-jarige oorlog. Vooral
door de strategische ligging van Maastricht raken de Spaanse troepen
regelmatig in gevecht met de Staatse
troepen uit de noordelijke provincies.
Dat gebeurde bijvoorbeeld bij het begin
van de oorlog in 1568 toen Willem van
Oranje een mislukte poging deed om
Maastricht
te veroveren
op
de
Spanjaarden. In 1574 kreeg de omgeving
van Meerssen het opnieuw zwaar te
verduren door het oorlogsgeweld, nu
door toedoen van Lodewijk van Nassau.
Vanaf 1580 kreeg men hier minder last
van directe oorlogshandelingen, maar
kwam het gevaar meer van muitende

Hertog van Parma
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Lodewijk van Nassau

troepen, die door plundering van de toch al
arme bevolking hun soldij aanvulden.
Meestal was de situatie zo dat de
plaatselijke bevolking aan de heersende
partij belasting etc. betaalde en aan de
andere partij geld betaalde om plundering te
voorkomen. Hierbij wisselden de partijen
onderling regelmatig, maar voor de
bevolking maakte dat dus niet veel uit. Aan
het eind van de 16de eeuw was dit gebied
totaal verarmd. De bewoners hadden hun
heil elders gezocht, veel akkers waren
onbebouwd en de resterende bewoners
hadden te maken met besmettelijke ziekten.

Vroeger was niet alles beter, zullen we maar zeggen!
Ook de daarop volgende periode, de 17de eeuw, wordt gekenmerkt door
talloze oorlogshandelingen. Ook na het einde van de 80-jarige oorlog in
1648 duurde het nog jaren voordat alle loslopende troepen min of meer
verdreven waren uit dit gebied en de rust hersteld was.
Inmiddels was Ulestraten, dat voorheen tot het rechtsgebied van
Meerssen hoorde, eerst verpand aan en later (in 1651) gekocht door
Conrad Ulrich van Hoensbroek-Geulle en kwam dit gebied meer onder
invloed van Valkenburg. Echter na beëindiging van de 80-jarige oorlog
werd het gebied Zuid-Limburg verdeeld in een “Staats” (behorend tot de
republiek der Nederlanden) en een Spaans deel. Ulestraten, met alle
plaatsen rondom de vesting Maastricht, kwamen daardoor in de
invloedssfeer van de noordelijke Nederlanden. Deze situatie duurde tot
aan de inval van de Fransen in 1794.
Bewoning in Waterval
In 1526 stonden in Waterval 10 huizen. Dat aantal zal in de eerste twee
eeuwen daarna waarschijnlijk nauwelijks gegroeid zijn vanwege boven
geschetste perikelen. Tussen 1700 en 1800 is de situatie stabieler en

25

neemt het aantal inwoners in deze regio toe. Op basis van de
Tranchotkaart (de eerste gedetailleerde topografische kaart) komt het
aantal huizen in Waterval kort na 1800 uit op (ruim) 15. Het gemiddeld
aantal personen per huis was hier toen ongeveer 5. Daarmee komen we
dan uit op ongeveer 75 inwoners.
In Waterval wordt verteld dat dit gehucht vroeger meer woningen had dan
Ulestraten. Dat klopt niet met de beschikbare cijfers. In 1526 had Waterval
10 huizen en de rest van Ulestraten 45. Rond 1800 had Waterval (ruim)
15 huizen en de rest van Ulestraten ongeveer 120. Ook daarna was
Ulestraten altijd veel groter. Op pagina 215 in het boek van Hovens is een
gedetailleerde kaart van voor 1800 afgedrukt, waarop Ulestraten niet
genoemd wordt, maar wel Waterval op de locatie waar Ulestraten ligt. Dit
is ongetwijfeld een vergissing en geen verwijzing naar de dominantie van
Waterval.

De bewoners van Waterval zullen vooral keuterboeren zijn geweest. Er
zijn geen schriftelijke bronnen waaruit het leven van de keuterboeren en
pachtboeren kan worden gereconstrueerd. We kunnen er ons wel een
voorstelling van maken als we bovenstaande perikelen in ogenschouw
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nemen. Het leven van de keuterboeren moet een ware hel zijn geweest.
Hij bezat een lapje grond waarop hij wellicht wat ganzen en schapen hield
en waarop naast de benodigde granen en groenten wellicht vlas en
hennep werd geteeld. Veel koeien zal hij niet in zijn bezit hebben gehad.
Bij een telling in 1617 van het aantal koeien in Meerssen (inclusief de
gehuchten Limmel, Raar, Waterval, Rothem en Weert) kwam men uit op
een totaal van 104. In goede tijden kon hij de overschotten van de oogst
te gelde maken. Hij werd geconfronteerd met het betalen van tienden van
zijn oogst, accijnzen aan de overheden. En als er dan door weer- of
klimaatomstandigheden oogsten mislukten, dan was hongersnood en
eventueel hongerdood het gevolg. Daarbij kon hij dus absoluut niet
gebruiken dat zijn oogst (gedeeltelijk) vernietigd of geroofd werd door
rondtrekkende legers. Of pachtboeren het zoveel beter hadden is
overigens nog maar de vraag. Zij hadden een contract voor maar 6 jaar
en daarna moesten ze vaak maar zien waar ze weer aan de slag konden
komen, hetgeen ook hun positie drastisch ondermijnde ten opzichte van
de eigenaren.
Wijngaardsberghof
In het boek van Hovens staat op pagina 170 het navolgende stuk over de
Wijngaardsberghof:
“Hoeve Wijngaardsberg, een protestants bolwerk?
Hoeve Wijngaardsberg (…) kent een rijke geschiedenis. De lotgevallen
van haar bewoners tijdens de Tachtigjarige Oorlog illustreren de onrust
indertijd. In de zestiende eeuw, en misschien al eerder, werd (de helft van)
de boerderij bewoond door de familie Horstmans. De eigenaar moest
jaarlijks een cijns (rente) betalen aan de ’balie’ Biesen van de Duitse Orde.
Overigens claimde de proosdij van Meerssen nog oudere rechten. In 1579
was de Wijngaardshoeve in handen van Jan Horstmans. Hij was een
gezeten burger van Maastricht (en een van de vele inwoners die zijn
wortels op het platteland rond de stad had liggen). Al ‘syne huysen en
rurende middelen’ aldaar werden hem tijdens de Spaanse verovering van
de stad in 1579 afgenomen door de landvoogd Alessandro Farnese, prins
(later hertog) van Parma, misschien wel omdat hij, naar het schijnt,
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protestantse sympathieën had. De Wijngaardsberg mocht Horstmans
behouden, mits hij 1300 gulden op tafel legde. Begin zeventiende eeuw
heeft de weduwe van Jans zoon Jacob Horstmans zich nog moeten weren
tegen pogingen van Jan Vollers van ‘Heymcove’ [Humcoven] om de
boerderij in handen te krijgen. Vollers ging daarbij zo ver wijlen Jacob
valselijk te beschuldigen van ketterij. Uiteindelijk leidde de langslepende
en kostbare rechtsgang ertoe dat Nicolaas Olislagers (…) in 1610 de
Wijngaardsberg in bezit kreeg (als twee honden vechten om een been,
loopt een derde ermee heen).

Huidige Hoeve Wijngaardsberg, een 19de eeuws gebouw

Ook Olislagers was burger van Maastricht, waar hij belangrijke bestuurlijke
functies vervulde. Of ook zijn familie in Meerssen wortelde, is onbekend.
Olislagers kreeg het in 1625 aan de stok met de zuster van Jacob
Horstmans. Deze Elisabeth was in 1608 getrouwd met een soldaat uit het
leger van Prins Maurits van Oranje (wat wijst op een protestantse
gezindheid) en uit Meerssen vertrokken. Toen ze na het overlijden van
haar man terug keerde, eiste ze de Wijngaardsberg op. Ze heeft meer dan
twintig jaar tegen Olislagers geprocedeerd. Het heeft haar veel geld
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gekost en uiteindelijk zou ze er ‘sinneloos’ van zijn geworden. Haar zoon
Arnoldt van Muntsheim heeft tevergeefs het proces tegen de machtige
Olislagers verder gevoerd. Daarbij beschuldigde Olislagers Munsheim
ervan hem te hebben gemolesteerd ‘des vrydaechs s’avonts ten ses uuren
voor de 8 september 1635 achter het vleeschhuys [in Maastricht] ontrent
de papegay’ [een herberg], met als gevolg dat hij ‘aen beyde syne handen
wesende verlampt, in syn hooff soo swaere gequetst dat hy syn gehoor
bynaest t’eenenmael heeft verloren ende in peryckel [gevaar] geweest is
om te sterven’. Muntsheim ontkende alles.
Sinds 1914 is de hoeve, die in zijn huidige gedaante uit de achttiende en
negentiende eeuw stamt, weer in bezit van een familie Horsmans (zonder
‘t’).”
Tot slot
Tot zover de tekst uit het boek van Hovens.
I
n het volgende deel (hoofdstuk 15) komt de periode 1700-1800 aan de
orde. Geleidelijk is er dan steeds meer concrete informatie over Waterval
beschikbaar.

Wim Derks en André Ament

Bron:
Frank Hovens, “In de armen van Maas, Geul en Watervalderbeek, De loop
van de geschiedenis in de gemeente Meerssen” 2017
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Moesdistel, een vriendelijke distel
Inleiding
Ulestraten is een mooi dorp met veel mooie en bijzondere wilde planten.
En een daarvan is de moesdistel: een van de planten waar men in het
dorp trots op is. En daarover schrijf ik dus met genoegen een artikel voor
D’n Haamsjeut.
Moesdistel en de andere distels
Moesdistel is een distel en distels horen bij de composieten. De
composieten zijn planten die een heleboel kleine bloemen bij elkaar zetten
in een groep die op het eerste gezicht één grote bloem lijkt. Een voorbeeld
is de margriet, de standaard bloem die wij tekenen als we snel iets
bloemigs willen laten zien. Dat is dus niet één bloem: in het gele hartje
staan een groot aantal bloemetjes tegen elkaar aan allemaal met
meeldraden, stampers en nectar voor de insecten. De krans van witte
blaadjes zijn eigenlijk ook bloemen (zgn. straalbloemen) maar die zijn naar
een kant sterk uitgegroeid. Vaak zijn de straalbloemen steriel, maar niet
altijd want bijvoorbeeld de akkerdistels hebben alleen maar straalbloemen
en die produceren prima zaad zoals alle boeren weten.
Distels vormen een tamelijk ingewikkelde familie doordat wij allerlei
planten de naam distel hebben gegeven, meestal omdat ze prikken. Maar
de biologen vinden dat de stekels niet het enige criterium moeten zijn en
dat ze dus niet allemaal bij elkaar horen. Blauwe zeedistel bijvoorbeeld is
een prachtige plant, maar hoort officieel niet bij de distels, zelfs niet bij de
composieten. In Nederland zijn de belangrijkste distel geslachten Carduus
(de ‘echte’ distels), Cirsium (de vederdistels) en Sonchus (de melkdistel).
De beruchtste prikkers zitten in het geslacht vederdistel en de meest
onschuldige bij de melkdistels. De moesdistel (Cirsium oleraceum), is dan
wel ‘de vriendelijke distel’, maar hoort dus toch bij de beruchtste prikkers
zoals akkerdistel en speerdistel. Van het geslacht Carduus hebben we in
Nederland vier soorten waarvan alleen de kruldistel (Carduus crispus)
algemeen is. De melkdistel doet het beter met drie algemene soorten en
nog één die in het westen helemaal thuis is.
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Moesdistel heeft wel wat stekelharen maar daarvan hebben belagers
waarschijnlijk weinig last. Ik denk dat de standplaats van de moesdistel er
voor zorgt dat de plant zonder prikkers kan overleven. Moesdistel staat bij
voorkeur op natte plekken en grote grazers gaan liefst met een grote boog
om moerassen heen. Nadat ik dit bedacht had, las ik dat onze koeien en
paarden de moesdistel ook laten staan als ze er wel bij kunnen. Blijkbaar
bevalt de geur of de smaak ze niet. Waarschijnlijk is dus mijn idee dat de
standplaats bepalend was, dus niet juist of er waren ooit andere grazers
bij betrokken zoals ezels, schapen of herten.

De bloem van de moesdistel

Wel vreemd is dat terwijl de prikkers bij ons allemaal paarse bloemen
hebben, de moesdistel bleekgele bloemen heeft. En gelige bloemen zijn
weer de standaard bij onze (meestal) niet prikkende melkdistels. Die
melkdistels heten officieel ‘Sonchus’ en dat betekent in het Grieks zoiets
als zacht of hol en slaat op de holle stengel waar melksap uit komt als je
die doorsnijdt. En daarmee lijkt de melkdistel weer op de paardenbloem,
die wel familie is (ook een composiet) maar niet bij de melkdistels hoort.
Ook het blad en de bloemen lijken op de paardenbloem, maar een
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duidelijk verschil is dat bij de paardenbloem (Taraxacum officinale) alles
vanuit één punt groeit terwijl de melkdistel een of meer stengels maken
waar blad en bloem aan groeien. De belangrijkste of meest irritante is de
akkermelkdistel (Sonchus arvensis). De plant groeit snel en bovendien
bijna overal. En ‘overal’ is niet alleen op allerlei plaatsen in Nederland,
maar ook wereldwijd waar het niet bijzonder heet of bijzonder koud is.
Ieder zaadje heeft een pluis waardoor het gemakkelijk ver weg vliegt en
het meest irritant: als je de plant uit de grond trekt breekt de wortel en de
resten lopen weer uit. Het resultaat is dat je twee of drie planten hebt in
plaats van geen! Het jonge blad kun je eten, maar tegenwoordig wordt dat
waarschijnlijk meer gedaan door (tamme) konijnen dan door mensen.
Dat waren de meestal weinig populaire familieleden.
Moesdistel
Moesdistel (Cirsium oleraceum) zelf is een forse, vaste plant die
anderhalve meter hoog kan worden. Moesdistel staat liefst op vruchtbare
grond, graag vochtig en met flink wat kalk. In Nederland hebben we buiten
Zuid-Limburg niet zoveel van dit soort plaatsen maar in Midden-Europa
waar wat meer hoogte verschillen zijn, is het geen zeldzame plant.

De moesdistel komt open
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Eigenlijk is het dan ook verrassend dat in Nederland buiten Zuid-Limburg
het aantal vindplaatsen duidelijk toe neemt. In Brabant waren bijvoorbeeld
altijd wel vindplaatsen van de moesdistel, maar tegenwoordig neemt dat
duidelijk toe. Ik ben de moesdistel zelfs tegengekomen in Friesland! Maar
dat was op een landgoed en mogelijk was daar de moesdistel aangeplant.
In heel Nederland is de toename zelfs zodanig geweest dat men de plant
van de rode lijst heeft kunnen halen.
Kruisingen van de moesdistel met
het familielid kale jonker (Cirsium
palustre) schijnen regelmatig voor te
komen. Ook kruisingen met de
aarddistel (Cirsium acaule) zijn
bekend.
De Latijnse naam is dus Cirsium
oleraceum. Het eerste deel komt
van het Griekse ‘kirsos’ en dat
schijnt zoiets als spatader te
betekenen waartegen deze en/of
een andere distel zou kunnen
helpen. Het tweede deel verwijst
naar het gebruik als groente. Maar
medische toepassing van de
moesdistel heb ik bij de oude medici
zoals Dodoens (rond 1550) en
Blankaart (rond 1700), niet kunnen Mogelijke kruising moesdistel en ander
lid van vederdistel
vinden.
De moesdistel heeft forse bladeren met ongeveer het model van de
speerdistel. En die kreeg zijn naam weer omdat zijn bladeren lijken op
gestileerde speerpunten en natuurlijk omdat ze prikken. De moesdistel
heeft duidelijk lichter groene bladeren. Zeker bovenin, want daar zitten een
aantal bladeren zonder inkepingen rond de bloemknoppen en die zijn
opvallend lichtgroen.
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Bloem van de moesdistel in opengevouwen schutbladen

Het schijnt dat de naam moesdistel verwijst naar deze bladeren. Blijkbaar
zag men in de bladeren rond de bloemknoppen iets van een kool want in
het Duits en Engels heet de plant Kohldistel resp. Cabbage thistle en het
Nederlandse ‘moes’ verwijst ook naar iets wat fijn gekookt is. Moesdistel
is inderdaad eetbaar, maar of het aan te bevelen is weet ik niet. Op internet
zijn de meningen daarover wat verdeeld. Ook welk deel je het beste kunt
eten is niet duidelijk: jonge bladeren worden genoemd, gebleekte stengels
(zoals bleekselderij), wortels en zelfs bloemknoppen die als artisjok (ook
een distel) gegeten kunnen worden. Voorlopig vind ik de plant nog te
zeldzaam en te mooi om er moes van te maken.
De lichtgroene bladeren die bovenin rond de bloemen staan, zijn duidelijk
bedoeld als bescherming. Dit zijn ook de meest prikkerige delen van de
plant. Maar ze beschermen nog meer dan alleen de bloemen, want ook
insecten en met name hommels komen er regelmatig een schuilplaats
zoeken.
Jan van Dingenen
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Een onbekende gast in onze tuin
Inleiding
Tijdens onze juni-vakantie in Beieren, terwijl we op het terras van de
camping (waarschijnlijk) een schnitzel aan het nuttigen waren, viel mijn
oog op een grote bij, die druk bezig was om de geraniums met een bezoek
te vereren. Wat mij echter nog het meest opviel was de bijzondere manier
waarop deze bij de diverse bloemen benaderde. Hij zweefde als het ware
vlak voor de bloem en kwam dan met zijn snavel (hierover later meer) tot
in de bloem om de honing op te zuigen. We hadden in een eerdere
vakantie in Costa Rica vogels hetzelfde kunstje zien uithalen, namelijk de
kolibries. Dus het lag voor de hand om dit schepsel de voorlopige naam
mee te geven van “kolibrie-bij”, met de nadruk op voorlopig. We namen
ons voor om dit later thuis nog eens goed na te kijken, maar zoals wel
vaker gebeurt, bij thuiskomst begin juli waren we het beestje al weer
vergeten.
Hernieuwde kennismaking
Wie schets echter onze verbazing toen ik begin augustus hetzelfde kunstje
zag in onze eigen tuin. We hadden vorig jaar wat exemplaren van
loodkruid aangeplant en
die stonden op dat
moment prachtig in bloei,
vol
met
diepblauwe
bloemen. Een feest voor
het oog, maar blijkbaar ook
voor de “kolibrie-bij”, nog
steeds de zelf verzonnen
naam. Het werd dus tijd om
eens wat serieuzer werk te
maken van de naamgeving
van het beestje. Op
internet kwam er geen
melding bij de naam
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“kolibrie-bij”, maar er werd wel gesuggereerd dat er kolibrievlinders
bestaan. Wij dachten toch echt dat we te maken hadden met een
bijensoort, maar toen ik zocht onder kolibrievlinder, bleek dat een
voltreffer. Het diertje dat wij in Beieren, maar nu ook in onze eigen tuin,
hadden gezien kwam overeen met de afbeeldingen van de kolibrievlinder
op internet. Ik had inmiddels voldoende foto’s gemaakt van het beestje in
onze tuin om deze vergelijking te kunnen maken.
Kolibrie-vlinder

Het fotograferen van een insect, die een bloem bezoekt, is normaal wel te
doen. Zo’n insect, bij of vlinder, landt op de blaadjes van de bloem en
begint dan op zijn gemak te zoeken naar de plek waar de nectar zit.
Voldoende tijd om scherp te stellen en een behoorlijke foto te maken. Hoe
anders gaat dit bij de kolibrievlinder. De kolibrievlinder danst als het ware
om de bloemen heen. Misschien gaat het bij andere bloemen anders,
maar bij het loodkruid worden per seconde 1 à 2 bloemen bezocht. Hij
landt dus niet op het blad maar blijft als een helikopter voor de bloem
hangen.
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Op de foto’s die ik inmiddels gemaakt had, zag ik dat datgene wat ik in
eerste instantie voor een snavel had aangezien, een flexibele slang was
die hij in allerlei bochten kan buigen en waarmee hij dus razendsnel diep
in de bloem kan doordringen. Dus wat dit beestje in een fractie van een
seconde kan (moet) doen is: met ingerolde tong vliegen naar een bloem
in de buurt, vlak voor de bloem als een helikopter stil gaan hangen, dan
de tong uitrollen en die precies steken in de holte van de bloem waar de
nectar zit, de tong weer inrollen en de verzamelde nectar eraf schrapen.
En dan hebben we het nog niet gehad over de uitzonderlijke snelle
vleugelslag die nodig is om in de lucht stil te hangen en te manoeuvreren.
Mijn eerste serie foto’s zijn gemaakt met een sluitertijd van 1/500 seconde.
Bij bewegende voorwerpen is dat meestal voldoende. Echter, als ik de
vlinder er al scherp op had staan (wat mij zelden lukte) dan had ik altijd te
maken met vleugels die onscherp waren. De foto’s, die ik uiteindelijk goed
genoeg vond voor D’n Haamsjeut, heb ik gemaakt met een sluitertijd van
1/4000, de kortste sluitertijd die mijn spiegelreflex bezit. Ik heb nergens
kunnen lezen wat de frequentie is van het slaan van de vleugels van de
kolibrievlinder, maar aan mijn foto’s te zien moet dat een x-aantal duizend
zijn: mijn schatting zou zijn tussen 3000 en 5000 maal per seconde!
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Nu we de naam weten wordt het al wat gemakkelijker om meer over dit
interessante beestje te weten te komen. De kolibrievlinder (Macroglossum
stellatarum) is een vlinder uit de familie van de pijlstaarten. Macroglossum
betekent letterlijk “lange tong” en dat hij die benaming eer aan doet
bewijzen de foto’s. Het lijf van de vlinder is ongeveer 2 cm, terwijl de
spanwijdte van de vleugels zo’n 5 cm is. Zijn tong is langer dan zijn lijf en
is waarschijnlijk zo’n 3 à 4 cm.
De vlinder is niet zeldzaam. Net als vogels trekken ze in de winter naar
zuidelijke delen van Afrika en komen ze in de zomer in grote aantallen
naar het westen en noorden van Europa. Hij is jaarlijks in Nederland aan
te treffen en staat niet op de lijst van bedreigde dieren.
En waarom is het een vlinder en geen bij, zoals ik aanvankelijk dacht? Het
simpele antwoord op die vraag is dat hij zich voortplant (de mannetjes en
de vrouwtjes zoeken elkaar op in de lente) door eitjes te leggen op planten,
waarbij ze een extreme voorkeur hebben voor planten uit het geslacht
walstro. De eieren worden een voor een afgezet (de meeste vlinders
leggen de eieren in groepjes) waarbij het vrouwtje de plek heel zorgvuldig
kiest. Aangezien er zo’n 200 eieren moeten worden afgezet kost dat wel
een hele dag. Het bolvormig eitje lijkt sprekend op de zich ontwikkelende
bloemknoppen van diverse soorten walstro. Dit verklaart wellicht de
voorkeur voor het afzetten van eieren op walstro. Dit nabootsen in de
natuur, in dit geval als vorm van camouflage, komt vaker voor in de natuur
en wordt mimicry genoemd. Als de rupsen uit het eitje kruipen dan zijn ze
zo’n 3 mm. Na ongeveer 20 dagen hebben ze een lengte bereikt van 4,5
cm en vindt de verpopping plaats. Dan vindt de gedaanteverwisseling
plaats tot volwassen vlinder.
Nog een bijzonderheid is dat deze vlinder, die actief is overdag, toch tot
de nachtvlinders wordt gerekend. Ik heb nergens gelezen waarom dat zo
is. Van Jan van Dingenen ontving ik hierover de volgende informatie: De
benaming nacht- en dagvlinder is een biologische term, die oorspronkelijk
natuurlijk op het gedrag van de vlinders sloeg. Maar tegenwoordig noemt
men het een dagvlinder als het beestje knopjes op de antennes heeft en
anders is het een nachtvlinder.
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Tot slot
Nadat ik gelezen had over de lange tong en de bijzondere voorkeur voor
bloemen met een kokervorm heb ik nog eens de vorm van het bloeiende
loodkruid nader bekeken. De bloeiwijze bestaat inderdaad uit een kern,
waaruit de blauwe bloemen groeien.
Bloem van loodkruid

Iedere bloem bestaat uit een smalle koker en heeft aan het uiteinde de
openstaande blauwe bladen die wij zo mooi vinden. Het loodkruid wordt
door allerlei insecten bezocht dus er is voor ieder wat nectar te vinden.
Maar de nectar die dieper in de koker zit kan alleen door de kolibrievlinder
bemachtigd worden. Macroglossum: het beestje doet zijn naam eer aan.
André Ament
Bron:
Wikipedia
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Ode aan de regenworm
Inleiding
De regenworm, wie kent hem niet? De Nederlandse naam 'regenworm'
slaat op het feit dat de wormen voornamelijk na een regenbui te zien zijn.
Ander namen zijn: piering, pier, règenwurm. Thuis (in Brabant) noemden
we dit dier unne pirrik. Vroeger vingen we ze en sneden ze in stukjes.
Geprikt aan een vishaak was dat prima aas. We visten in de vijver bij
kasteeltje Cranendonck, in de buurt van onze boerderij. Termen als
dierenleed, dierenwelzijn of dierenrechten waren in die tijd nog niet aan
de orde. Varkensstaarten werden afgebonden, de tanden geknipt,
koeienhoorns afgebrand en ga zo maar door. Het gekrijs van de
mannelijke biggetjes die zonder verdoving ontmand werden kan ik nu nog
in herinnering roepen. Het hoorde toen bij de gewone gang van zaken op
de boerderij. Een politieke Partij voor de Dieren bestond nog niet, maar
dat allemaal terzijde: terug naar de regenworm. Behalve als aas werd de
regenworm in mijn jeugd (en dit heb ik ook nog meegemaakt als IVN-gids
bij een jeugdactiviteit) gebruikt als plaagmiddel. De jongens gooiden de
wormen in het haar van de meisjes en die gilden dan als dank. Truc weer
gelukt!
Vóórkomen
Regenwormen komen
overal op onze hele
planeet voor behalve
in woestijnen en zeer
koude gebieden zoals
Antarctica. De meeste
regenwormen komen
voor in de zee. Het zijn
ongewervelde dieren
en hebben dus geen
skelet. Regenwormen
(Lumbricidae) zijn een
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familie van Ongewervelde dieren die behoren tot de Ringwormen
(Annelida). Regenwormen behoren tot de Oligochaeta. Dit is een groep
van wormen die de zee verlaten hebben en in zoetwater maar ook op het
land kunnen leven.
Soorten
Wereldwijd zijn er 670 soorten. In Nederland en België leven ongeveer 20
soorten. Hun lichaam is samengesteld uit een aantal ringen (segmenten)
en sommige inwendige organen, bijvoorbeeld de uitscheidingsorganen,
liggen paarsgewijs in de meeste van deze segmenten. “Onze” regenworm
heeft ongeveer 150 segmenten. De kleur van een regenworm kan variëren
van roze, geel, bruinrood tot bruin. De kleurstof hemoglobine in het bloed,
dat zorgt voor het vervoer van de zuurstof, veroorzaakt het verschil in
kleur. Regenwormen beschikken over vijf harten.
Onze bekende regenworm kan een lengte van 25 cm hebben. Het dier
heeft geen ogen, oren, tanden of kaken. Hun lichaam is erg gevoelig voor
trillingen en hoewel ze niet kunnen zien zijn ze wel in staat licht waar te
nemen. Aan de spits toelopende voorkant bevindt zich de mondopening,
waar het dier alleen maar mee kan grijpen. De achterkant is dikker en
afgeplat. Rondom het lichaam ligt een verdikte band, die soms wordt
aangezien voor een litteken, waar de worm in tweeën is gesneden en weer
aan elkaar gegroeid is. In werkelijkheid is dit een speciale klier, het zadel
of clitellum genoemd en bij de voortplanting een cruciale rol speelt.
Leefwijze
De regenworm leeft onder de grond, waar hij lange gangen maakt tot wel
2,5 meter diep. Een regenworm beweegt zich voort door golvende
samentrekkingen van de spieren, die van voor naar achter over het
lichaam lopen. Ieder segment van het lichaam werkt apart. Er bevinden
zich vier paar borstels op elk segment, behalve op het eerste en laatste.
De borstels, zijn moeilijk te zien maar wel te voelen als je een regenworm
van achteren naar voren door je vingers laat glijden. De ademhaling vindt
plaats via de huid.
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Wanneer een regenworm door een vijand aangevallen wordt is hij in staat
een deel van zijn lichaam af te stoten (autotomie). Het overblijvende deel
van de worm laat het verloren gegane deel weer aangroeien. Dit
regeneratievermogen varieert van soort tot soort, maar meestal beperkt
het zich tot een aantal segmenten aan de voorkant en enkele aan de
achterkant. Regenwormen kunnen niet tegen droogte; ze zijn in staat om
zichzelf in een holletje in te graven en dit te bekleden met hun eigen slijm
en het zo vochtig te houden. Verdrinken kunnen ze niet omdat ze
maandenlang onder water kunnen leven.
De schematische opbouw van een regenworm:
A = Mond
B = Borstels
C = Clitellum (zadel)
D = Segmenten
E = Anus
Regenwormen worden over de gehele wereld verkocht als natuurlijke
bodemverbeteraars. In 1980 werden bijvoorbeeld 370 miljoen wormen
door de Verenigde Staten gekocht van Canada. In Nederland en België
worden ook wormen gekweekt als visaas en als bodemverbeteraar.
Bij het trillen van de bodem kruipen de regenwormen uit de grond,. Dit kan
door de loopbewegingen van dieren ( graven van mollen of trappelen van
vogels) worden veroorzaakt of door menselijke activiteiten. Probeer eens
met kinderen op een grasveld te gaan trappelen; gegarandeerd komen er
dan regenwormen te voorschijn. Bij regen komen regenwormen
bovengronds om te paren en zijn ze vooral 's nachts actief. In de winter
kruipen ze dieper de grond in om bevriezing te voorkomen.
Voortplanting
De paring vindt het hele jaar door plaats. Ze zijn net als de slakken
tweeslachtig (hermafrodiet). De regenwormen komen twee aan twee
bovengronds bij elkaar en houden daarbij hun achtereinde in het hol. In
een tijd van 3 tot 4 uur worden de geslachtscellen uitgewisseld. Door
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slijmproductie blijven ze aan
elkaar kleven. Na een dag
begint het leggen van de
eieren en dat kan meerdere
maanden duren. Als de
eieren gelegd zijn worden ze
omgeven door een cocon,
Parende regenwormen
die door het zadel wordt
afgescheiden. In die cocon vindt dan de bevruchting plaats met het
sperma dat in het zadel bewaard werd. De cocon heeft de grootte van een
erwt en is donkerbruin van kleur. In iedere cocon worden meerdere eieren
gelegd samen met een eiwitachtige stof; meestal overleeft er slechts één
embryo. De jonge worm komt na 1 - 5 maanden uit en na 6 - 18 maanden
is hij in staat zich voort te planten. In gevangenschap wordt een worm 6
tot 10 jaar oud.
Voeding
Het hoofdvoedsel van regenwormen is rottend plantaardig materiaal en
soms eten ze kleine dode dieren, zoals andere wormen, of uitwerpselen.
Het zijn echte afvaleters. Een deel van
het voedsel nemen zij op met de grond
die zij al gravende opeten, maar planten
die op de grond liggen bij de opening
van hun hol zijn ook belangrijk. Deze
worden het hol binnen getrokken en al
vóórverteerd
door
de
spijsverteringssappen in de mond,
Hoopje uitwerpselen
voordat ze gegeten worden. De
regenworm zet het dode plantaardige materiaal om in mineralen die erg
belangrijk zijn voor planten. Het organische materiaal wordt gedeeltelijk
verteerd en de overgebleven aarde goed gemengd weer afgegeven. Deze
uitwerpselen kunnen we als kleine hoopjes aarde aan de oppervlakte
terug vinden.
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Regenwormen werden door Charles Darwin beschreven als een
'natuurlijke ploeg'. Hij schatte dat om de zoveel jaar de volledige
oppervlaktelaag van de wereld de maag van een aardworm passeert. In
akkers waar veel wormen aanwezig zijn, is de opbrengst aanmerkelijk
hoger. Het aantal regenwormen per halve hectare (de grootte van een
voetbalveld) wordt geschat op 3 miljoen, met een totaal gewicht van 50
kg.
Waarom nu een ode aan de regenworm?
Zoals uit het bovenstaande blijkt zijn regenwormen van onschatbare
waarde als afvaleters en grondverbeteraars. Er komt meer lucht in de
bodem zodat die niet dichtslaat. De tunnels van regenwormen worden
door planten gewaardeerd: ze kunnen hier makkelijk hun wortels in laten
doordringen. De waterhuishouding van de grond wordt beter als er
regenwormen in voorkomen. Door de lange tunnels kan de bodem meer
water opnemen, afvoeren en vasthouden. Zeer verrassend is hun grote
rol in de cultuur. Het zijn echte schatbewaarders. Ze ondergraven
voorwerpen die op de bodem liggen zodat deze verder de grond inzakken.
Het kan gaan om stenen, maar ook allerlei menselijke voorwerpen zoals
sieraden en munten die dankzij de activiteit van regenwormen in de
bodem terechtgekomen zijn en zo bewaard zijn gebleven.
Bedreigingen
•
Bij ploegen en spitten vinden veel regenwormen de dood.
•
Door het gebruik van zware landbouwmachines verdicht de bodem.
•
Het
gebruik
van
kunstmest
en
bestrijdingsmiddelen.
Bestrijdingsmiddelen hopen zich op in het lichaam van de
regenworm, die dan als voedsel dit gif weer doorgeeft aan zijn
predator.
•
Ziektes, parasieten, zoals aaltjes en algen
•
Sommige soorten huisvliegen leggen hun eieren in een regenworm.
•
Regenwormen worden gegeten door: vogels, naaktslakken,
amfibieën en reptielen, dassen, kevers, mollen, egels, muizen,
duizendpoten.
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Regenwormen in de kleibodem
Als regenwormen in grote aantallen in kleigrond leven, kunnen ze een
nadelig effect hebben op de bodem van akkerbouwgebieden. De
slijmsporen van de regenwormen verharden (verkitten) waardoor grote
klompen klei ontstaan die moeilijk van de te oogsten producten
gescheiden kunnen worden. Ook wordt het ploegen in dergelijke grond
moeilijker. Een mogelijke oplossing is het uitstrooien van brandkalk op het

Een roodborstje met een buitgemaakte regenworm

land. Dit is een mengsel van calciumoxide en magnesiumoxide dat de klei
losser maakt. Regenwormen hebben geen last van de brandkalk.
Els Derks-van der Wiel
(Foto’s zijn van de auteur)
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Miene kwallef herfst 2018 (Aflevering 21)
Inleiding
Het is als elk jaar, de ontwikkeling richting het najaar is duidelijk
merkbaar. Maar het is alsof het najaar dit keer eerder begint. Er zijn al
herfstkleuren zichtbaar. De oogst is veertien dagen eerder begonnen.
Graan was eerder oogstrijp en was nu begin augustus al van het veld.
Vroeger was augustus de oogstmaand, toch!? Pruimen waren er al in het
begin van juli, normaal ook pas einde juli. En de laatste pruimen worden
nu, begin september geplukt. Andere jaren liep dat wel eens uit tot begin
oktober. De reden is zonder twijfel, het (extreem) warme weer en de
uitputtende droogte. We moeten het ermee doen, de natuur is en blijft de
baas. Wij mogen in feite gebruik maken van wat er wordt geboden, we
hebben niets te bestellen.
Zorg voor de tuin bij droogte
De mens wil bijsturen en soms ingrijpen. Of dat echt helpt? Ik heb daar
zo mijn twijfels over. De natuur laat zich niet sturen. Ja, je kunt water
gieten. Zelf doe ik dat maar zeer beperkt. Als je er mee begint ben je al
te laat. Iedereen gaat het water gieten organiseren als het al enkele
weken te droog is. Het is niet meer in te halen. Zeker het water geven
aan de voet van de plant heeft maar beperkt effect. Bedenk dat het
wortelstelsel tot ver buiten het oppervlak van de plant gaat. De fijnste
uiteinden van het wortelstelsel zijn met het blote oog niet eens te zien.
Maar juist deze fijne worteltjes doen het belangrijkste werk ondergronds.
Hier moet het vocht komen, dieper in de grond en op een afstandje van
de stam.
Bij jaarlijks wisselende gewassen of bij planten die pas zijn gepoot is de
situatie wel wat anders. Daar helpt water geven zeker wel. Edoch, als je
al te laat mee gaat beginnen, het is de vraag of je de achterstand nog
kunt goedmaken. Bij tomaten, meestal onder een afdakje, moet je
sowieso water geven. In de Kwallef van Vliek hebben we al enkele jaren
het volgende systeem en dat blijkt succesvol (we hebben doorgaans en
zeker dit jaar een goede tomatenoogst). Het werkt als volgt:
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De tomaten staan ongeveer 60 cm uit elkaar in een rij en de rijen
onderling staan op 80 cm. De jonge tomatenplantjes krijgen aanvankelijk
nog water bij de voet. Als ze goed zijn aangeslagen krijgen ze nog
uitsluitend water in grote plastic bloempotten. Deze bloempotten worden
ingegraven midden tussen de rijen en telkens midden tussen de
tomatenplanten (dus 4 planten per pot). De grond wordt volledig
afgedekt met stro (minder onkruid en minder uitdroging).
De plant ontwikkelt zich ondergronds zodanig ruim dat de worteltjes
goed drinken kunnen. Het uitbundige wortelstelsel is evenredig met de
ontwikkeling van de plant boven de grond. Dit systeem wordt in de tuinen
bij kasteel Hex (België) al heel lang toegepast. Wij doen dat dus in
Kwallef van Vliek en we zijn zeer tevreden. Belangrijkste is dat het water
geven regelmatig gebeurt. Piet verstaat zijn vak, we kunnen op hem
rekenen.
Wat ook belangrijk is, dat is de samenstelling van de grond en de
structuur. Wij mogen ons zalig prijzen met onze löss. De grond wordt wel
bikkelhard maar doet er veel langer over om kurkdroog te worden. Hoe
humusrijker de grond is hoe losser deze blijft. De zandgronden lijken wel
losser maar humus zal hier ook beter het vocht vasthouden. In de
landbouw zie je dat uitbundig drijfmest wordt toegepast. Pech, drijfmest
brengt weinig compost in de grond, wat leidt tot een gebrek aan structuur
(humus). Samenvattens. Belangrijk bij tuinieren is zorgen voor een
goede structuur (humusrijke grond), het afdekken van de grond met een
mulchlaag tegen uitdroging en tegen onkruid, water geven op enkele
plekken door het plaatsen van grote potten en het tijdig beginnen met
water geven.
Op bezoek bij:
Al langer had ik het plan om in Waterval de kwallef van Hai en Annie
Willems te gaan bewonderen. Hun kwallef ligt achter de boerderij een
beetje verstopt. Heel vroeger hadden de ouders van Hai de kwallef op
een andere plek. De bedrijfsvoering van de boerderij maakte een move
noodzakelijk. Hai geeft aan dat ze weinig meer doen met de kwallef.
Toch, als je ziet wat er op dit moment nog wordt geteeld, dan was hij
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eigenlijk wat te bescheiden. Ja. Het echtpaar is de 80 jaar al even
gepasseerd. Ze schakelen al enkele jaren hulp in voor het omspitten van
de kwallef, ingeschat 12 x 6 m2. Ze kunnen er niet zonder, het hoort toch
bij hun manier van leven. Het telen van koolsoorten is al even geen
succes meer. Te veel last van knolvoet. Blijkbaar hebben ze de
wisselteelt niet altijd consequent toegepast, begrijpelijk. Ze zijn er trots
op steeds het jaar rond te komen met eigen geteelde aardappelen
(Gloria). Op dit moment heeft Annie de boontjes geplukt. Ze hebben al
eerder een teelt boontjes (struik- en ook stokbonen) gehad, die zijn al
gerooid. Drie rijen prei zijn geplant. Er staat nog enige sla en knolselderij.
Annie geeft aan dat men er nooit bloemen kweekte. Ik ken dat idee wel.
Bloemen mogen, maar dan wel als er plaats over is. In een
boerenkwallef gaat het immers om de productie van groenten.
Geweldig toch als je ziet dat Hai en Annie nog steeds vinden dat een
kwallef bij hun dagelijks leven hoort.

Hai Willems in zijn kwallef
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Boontjes
Deze keer krijgen boontjes de aandacht. Iedereen kent de tuinbonen en
sperziebonen natuurlijk. Minder bekend zijn de droge bonen, snijbonen,
spekbonen, pronkbonen of kousenband.
Oorspronkelijk komen de bonen uit Peru. Bonen behoren tot de
vlinderbloemigen. Sojabonen en labbonen (tuinboon) zijn van een
andere familie (evenzeer vlinderbloemig). Vlinderbloemigen bedienen
zich van de stikstof uit de lucht. Men maakt onderscheid tussen hoge en
lage bonen. Lage worden struik- of stambonen genoemd, hoge
daarentegen staak- of stokbonen. We telen bonen veelal als tweede
teelt, nateelt in het tweede deel van het jaar. De boon heeft het ook
graag wat warmer. Zoals gezegd is de boon vlinderbloemig, bemesting is
niet nodig, hooguit enig fosfor of kali. In de vruchtwisseling worden
bonen op het perceel van de peulvruchten geteeld, eens per 4 jaar. Dat
is veelal volgend op de teelt van de aardappelen.
De prinsessenboon wordt ook wel sperzieboon of slaboon genoemd.
Deze boon eet men samen met de peul. De soortenrijkdom is enorm.
Van juli tot oktober kan men deze boontjes oogsten. Ook in de winkel
zijn ze dan volop te koop en veel goedkoper dan in de rest van het jaar.
Recepten voor het klaarmaken van boontjes staan in ieder kookboek en
op internet. Ze zijn ook op te vragen bij ondergetekende.
Zo, ik hoop naast enig leesplezier ook wat ideeën te hebben aangereikt.
Tot een volgende keer, groe(n)ten,
Henk Urlings
(henk@urlings.net)
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Instituut voor natuureducatie en duurzaamheid
https://www.ivn.nl/afdeling/ulestraten
ivn.ulstraten@gmail.com

ACTIVITEITEN
Activiteiten duren (ruim) 2 uur
2018
Woensdag 3 oktober: De apotheek in onze achtertuin, lezing door Marjo Dullens
o.l.v. Wim Derks (wimelsderks@hotmail.com T 043-3643740). Aanvang: 19:30 uur
verenigingslokaal links Onder D’n Huppel
Zaterdag 27 oktober: Nacht van de Nacht (gezamenlijk activiteit van IVN-Ulestraten,
IVN-Meerssen en Milieudefensie) o.l.v. Els en Wim Derks
(wimelsderks@hotmail.com T 043-3643740) m.m.v. Ver. voor weer- en sterrenkunde
Galileo, afd. Zuid-Limburg. Vertrek: 19.30 uur vanaf de Markt in Meerssen
Woensdag 7 november: In de voetsporen van de familie Schoenmaeckers,
keuterboeren van Schietecoven en Raar, herenboeren van Vliek, de Wijngaardsberg,
Raar Amby en Houthem, lezing door Fred Erkenbosch (frederkenbo@gmail.com
T 06-82987793). Aanvang: 19:30 uur verenigingslokaal links Onder D’n Huppel.
Zondag 18 november: Schoenmaeckerswandeling o.l.v. door Fred Erkenbosch
(frederkenbo@gmail.com T 06-82987793). Vertrek: 14:00 uur bij de Kwallef
tegenover kasteel Vliek.
Woensdag 5 december: Geen IVN-avond
Zondag 30 december: 39e Oudejaarswandeling o.l.v. Fred Erkenbosch
(frederkenbo@gmail.com T 06-82987793). Vertrek: 14.00 uur achter kerk Ulestraten
(Dorpstraat)
2019
Woensdag 2 januari: Varia-avond o.l.v. Wim Derks (wimelsderks@hotmail.com T
043-3643740). Aanvang: 19:30 uur verenigingslokaal links Onder D’n Huppel.
Woensdag 23 januari: Algemene ledenvergadering. Aanvang: 19:30 uur
verenigingslokaal links Onder D’n Huppel.
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COÖRDINATOREN VAN DE WERKGROEPEN
Werkgroep Afdelingsblad: André Ament
T 06-44189017 andreament47@gmail.com
Werkgroep Amfibieën en Reptielen: Wim Derks
T 043-3643740 wimelsderks@hotmail.com
Werkgroep Jeugd: Jan de Veen
T 06-82971361 jdeveen1958@gmail.com
Werkgroep Kwallef: Jo Frenken
T 043-3644975 jofrenken@home.nl
Werkgroep Vliekerbos: Fred Erkenbosch
T 06-82987793 frederkenbo@gmail.com
Werkgroep Planten: Sjo Meels
T 06-8501844 jmeels@home.nl
Werkgroep Publicaties: Leon Schoenmakers
T 043-3643619 lcagschoenmakers@gmail.com
Werkgroep Vogels: Bert Merk
T 043-3644339 hj_merk@hotmail.com
Werkgroep Wandelingen & Excursies: Wim Derks
T 043-3643740 wimelsderks@hotmail.com
Werkgroep Biesenberg: Wim Ghijsen
T 043-3644976 wimghijsen@gmail.com
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ENKELE ALGEMENE OPMERKINGEN EN SPELREGELS
• Deelname aan IVN-activiteiten is gratis, tenzij anders vermeld.
• Deelname aan IVN-activiteiten geschiedt altijd voor eigen verant• woording en risico.
• Vertrektijden worden stipt gevolgd.
• Geef onze gids of coördinator een seintje als u voortijdig een
• (buiten)activiteit wilt verlaten.
• Denk aan aangepast schoeisel, kleding etc.
• Liever geen honden bij onze buitenactiviteiten.
• Wilt u graag deelnemen aan een buitenactiviteit, maar u heeft geen
• vervoer, bel dan met de gids of organisator van de activiteit.
Meer activiteiten informatie
Wilt u meer informatie over een activiteit, kijk dan op onze internetsite
www.ivn.nl/afdeling/ulestraten of bel met een van de gidsen, coördinatoren of bestuursleden.
U kunt zich ook opgeven bij André Ament (andreament47@gmail.com)
voor het ontvangen van de Nieuwsbrief. Enkele dagen voor de activiteit
ontvangt u dan een herinnering, met de meest recente informatie over de
geplande activiteit.
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